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Enfim, um programa que valoriza 
o turismo na Feira dos Importados
 O projeto de lei n.º 1461/2020 de autoria de Delmasso, vice-presidente da Câmara Legislativa, visa reconhecer 
como de relevante interesse cultural, social e econômico do Distrito Federal a Feira dos Importados de Brasília

O projeto tem por objetivo reco-
nhecer os relevantes serviços presta-
dos pela Feira dos Importados de Bra-
sília no desenvolvimento do Distrito 
Federal. A Feira do Importados de 
Brasília é um dos maiores centros co-
merciais de produtos piratas legaliza-
dos do mundo, perdendo apenas para 
a Rua 25 de Março situada em São 
Paulo e o centro comercial da China. 
Para discutir o tema, uma audiência 
pública foi feita de forma remota no 
dia 24 deste mês, onde participaram 
membros do GDF, direção da Cooper-
fim e interessados no tema. 

“A Feira dos Importados de 
Brasília é vista como um ponto 
turístico entre os brasilienses em 
geral e que costumam comprar al-
gumas muambas no local sempre 
que precisam, mas não é tão reco-
nhecido assim por turistas, quem 
mora fora da região do DF ou En-
torno, ou por quem tem pelo me-
nos um pouco de bom senso. De 
rejeitados e perseguidos, para em-
preendedores. Esse é o perfil da 
maior parte daqueles que, ao lon-
go dos anos, construíram a Feira 
dos Importados – desde os came-
lôs que vendiam seus produtos, 
no começo dos anos 90, em calça-
das na 504 Sul, ao lado do Kasebre 
13. Depois, removidos para o es-
tacionamento do Mané Garrincha 
– para depois serem outra vez em-
purrados para uma área contígua 
à Ceasa, no SIA. Uma longa histó-
ria de lutas, sonhos e sacrifícios”, 
comentou o deputado Delmasso.

A Feira dos Importados com-
põe uma importante marca urba-
na na paisagem de Brasília. Por 
isso, faz-se necessário uma boa 
compreensão técnica de sua es-
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trutura para que se possa discutir 
posteriormente sua dinâmica ter-
ritorial. Atualmente, localizada no 
Setor de Indústria e Abastecimen-
to (SIA) – Sul, Trecho 7, Lotes 5 a 
180, Setor de Comércio Especial, 
tem sua origem na feira popular, 
denominada então de Feirinha do 
Paraguai, que se formou espon-
taneamente na região central de 
Brasília/DF, próximo ao Estádio 
Mané Garrincha, por volta de me-
ados dos anos 1990. 

Todavia, foi no ano de 1997 
que a então denominada Feirinha 
do Paraguai foi transferida da área 
central para uma região fora do 

Plano Piloto e que pertencia à CE-
ASA/DF, onde se localiza até hoje. 
A Feira dos Importados desponta 
uma vasta gama de produtos e 
serviços ali  a Feira dos Impor-
tados desponta uma vasta gama 
de produtos e serviços ali dispo-
níveis, variando desde a venda 
de tapetes até lentes para óculos, 
grande parte dos estabelecimentos 
ocupa-se da venda de materiais de 
informática, seus acessórios e ser-
viços a eles relacionados, como re-
paros e atualizações. 

Assim, de todos os produtos 
e serviços possíveis, dedicam-se a 
vender produtos relacionados a tec-

nociência cerca de 44% (quarenta e 
quatro por cento) dos estabeleci-
mentos ali existentes, um predomí-
nio absoluto em relação às demais 
mercadorias e serviços. A Feira dos 
Importados é um exemplo de que 
a gestão feita pelos próprios em-
presários funciona bem. Em 2009, 
depois de 12 anos no local onde 
funciona atualmente, os feirantes 
conseguiram comprar o lote de 38,2 
mil metros quadrados da Ceasa por 
R$47,5 milhões.

A compra foi efetivada em 
120 parcelas e todo o dinheiro 
pode ser investido diretamente 
em melhorias na Ceasa. Desde 

então, a Feira dos Importados 
passou por muitas melhorias, 
sempre bancadas pelos pró-
prios feirantes. A nobre missão 
da feira dos importados em pro-
mover o desenvolvimento eco-
nômico do Distrito Federal, por 
meio dos mais de 2.000 comer-
ciantes, assegurando a melhoria 
da qualidade de vida da popu-
lação, merece o reconhecimento 
de relevante interesse social e 
econômico do Distrito Federal. 
Pelos motivos acima apresenta-
dos, contamos com a ajuda de 
nossos pares para a aprovação 
do presente Projeto de Lei.

Para o deputado Rodrigo 
Delmasso, já está 
mais que na hora de 
reconhecer que a Feira 
dos Importados tem 
relevante apelo turístico 
para Brasília e todo o DF
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POR AÍ Por Amarildo Castro

1a Copa Bom de Bola
mostra novos talentos
do futebol de base 

Torneio teve início neste mês de 
junho e conta com a participação de 
várias escolinhas da região do Guará, 
Núcleo Bandeirante e Candangolândia. As 
categorias vão desde o infantil, passando 
pelo infanto-juvenil e até os 16 anos de 
idade. 

Os jogos ocorrem no sintético da QE 
38 e no campo do Guaraense, sempre aos 
finais de semana. 

Projeto São João nas Ruas 
visita Guará e Águas Claras

Impedida de realizar grandes eventos por 
conta da pandemia, a Confraria Diversão e Arte, 
que recentemente criou o Festival Kombinando 
Cultura e Ideias, inovou e criou o primeiro São 
João itinerante do Brasil. O projeto leva para 
as ruas um lindo cenário, com trio de forró, 
quadrilhas, poesia matuta, artistas figurantes com 
personagens do cangaço e até um casamento na 
igrejinha de Santo Antônio.

O projeto teve início no Guará, foi ao Cruzeiro, 
e a próxima cidade a receber a caravana será  
Águas Claras.

“É um projeto que veio para ficar, lindo de 
se ver”, disse Miguel Edgar, o responsável. Ele 
ainda conta que é emocionante ver o público nas 
janelas, varandas e ruas. Público de todas as idades, 
dançando e vibrando dentro de suas casas, é  a força 
da cultura popular brasileira. 

A experiência está rendendo várias ideias e 
a Confraria já tem novos projetos para depois do 
período junino.

“Eu estava assistindo TV quando ouvi o som de 
um trio de forró, corri para a janela e me encantei 
com a beleza das festividades juninas, como estava 
sozinha em casa tirei o rodo para dançar” afirmou 
Maria Alves, moradora do Up Life.

O projeto estará de volta ao Guará no dia 4 de 
julho deste ano.



Foto: Amarildo Castro

Unidade foi inaugurada na última sexta-feira, dia 18 e ação faz parte de um projeto maior que beneficia 
várias cidades do Distrito Federal em busca de fomentar as atividades de turismo também nas RAs 
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“Essa ação é Essa ação é 
importante para a importante para a 
cidade e para nosso cidade e para nosso 
segmento, porque segmento, porque 
agrega mais valor agrega mais valor 
ao turismo local ao turismo local 
e valoriza bares e e valoriza bares e 
restaurantes também”restaurantes também”
Jael da Silva, presidente 
do Sindobar

Local

Turismo mais valorizado no Guará
Por Amarildo Castro 

Uma das cidades mais próximas Uma das cidades mais próximas 
do Plano Piloto e uma das regiões do Plano Piloto e uma das regiões 
administrativas que tiveram uma administrativas que tiveram uma 
forte ligação com a construção de forte ligação com a construção de 
Brasília, o Guará é vista pelo Gover-Brasília, o Guará é vista pelo Gover-
no do Distrito Federal como local no do Distrito Federal como local 
com potencial para o turismo. E as-com potencial para o turismo. E as-
sim, com essa ‘pegada’, o GDF, por sim, com essa ‘pegada’, o GDF, por 
meio da Secretaria de Turismo, de-meio da Secretaria de Turismo, de-
cidiu investir pesado no bairro para cidiu investir pesado no bairro para 
atrair mais visitantes, trazendo para atrair mais visitantes, trazendo para 
a cidade um Centro de Atendimen-a cidade um Centro de Atendimen-
to ao Turista (CAT). A unidade faz to ao Turista (CAT). A unidade faz 
parte do projeto Turismo em Ação, parte do projeto Turismo em Ação, 
que na prática, no Guará engloba que na prática, no Guará engloba 
visitas técnicas a pontos turísticos e visitas técnicas a pontos turísticos e 
entrega de carteirinhas a artesãos. entrega de carteirinhas a artesãos. 
As carteirinhas foram entregues no As carteirinhas foram entregues no 
mesmo dia da inauguração do CAT mesmo dia da inauguração do CAT 
na administração pela secretária de na administração pela secretária de 
Turismo do DF, Vanessa Chaves de Turismo do DF, Vanessa Chaves de 
Mendonça e pela administrador do Mendonça e pela administrador do 
Guará, Luciane Quintana.Guará, Luciane Quintana.

A unidade foi inaugurada na últi-A unidade foi inaugurada na últi-
ma sexta-feira, dia 18 e contou com a ma sexta-feira, dia 18 e contou com a 
presença de várias autoridades e li-presença de várias autoridades e li-
deranças, entre elas, além de Vanes-deranças, entre elas, além de Vanes-
sa Mendonça e Luciane Quintana; sa Mendonça e Luciane Quintana; 
Jael da Silva (Sindobar); TC Aragão, Jael da Silva (Sindobar); TC Aragão, 
comandante do 4º Batalhão; Coronel comandante do 4º Batalhão; Coronel 
Cristiano, do 2ª Comando de Po-Cristiano, do 2ª Comando de Po-
liciamento Regional, entre outros. liciamento Regional, entre outros. 
Mediador da vinda do CAT para o Mediador da vinda do CAT para o 
Guará, o deputado Delmasso (Repu-Guará, o deputado Delmasso (Repu-
blicanos) não compareceu devido a blicanos) não compareceu devido a 
um ‘choque’ de agenda.um ‘choque’ de agenda.

De acordo com Vanessa Men-De acordo com Vanessa Men-
donça, o CAT-Guará vai trazer todo donça, o CAT-Guará vai trazer todo 
tipo de informações úteis tanto para tipo de informações úteis tanto para 
os turistas quanto para os morado-os turistas quanto para os morado-
res do Guará para que possam tirar res do Guará para que possam tirar 
dúvidas, fazer suas programações e dúvidas, fazer suas programações e 
contar com algum tipo de apoio da contar com algum tipo de apoio da 
Secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo. 

Empolgada com a chegada o CAT-Empolgada com a chegada o CAT-
-Guará à cidade, a administrador Lucia--Guará à cidade, a administrador Lucia-
ne Quintana lembrou em sua fala que ne Quintana lembrou em sua fala que 
esse trabalho é muito importante para esse trabalho é muito importante para 
a valorização do turismo local, e citou a valorização do turismo local, e citou 
pontos na cidade que merecem desta-pontos na cidade que merecem desta-
que, como a Feira do Guará, os parques que, como a Feira do Guará, os parques 
ecológicos e o próprio comércio.ecológicos e o próprio comércio.

Em princípio, o CAT-Guará vai Em princípio, o CAT-Guará vai 
funcionar de segunda a sexta-feira, funcionar de segunda a sexta-feira, 
no horário comercial, mas pode ser no horário comercial, mas pode ser 
estendido o atendimento aos finais de estendido o atendimento aos finais de 
semana, denpendendo da demanda semana, denpendendo da demanda 
na cidade.na cidade.

A administradora do Guará, Luciane Quintana, com Vanessa Mendonça faz entrega de certificados 
aos artesãos da cidade: trabalho conjunto é uma das car

Fotos de Amarildo Castro

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça afirmou que além do turismo, atividade de artesanato passa por maior valorização no Guará

GuaráHOJE Cidades
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Guará comporta ou 
não um restaurante
comunitário?

O tema é bastante polêmico O tema é bastante polêmico 
e sempre envolve os prós e os e sempre envolve os prós e os 
contras no Guará. Trata-se da contras no Guará. Trata-se da 
possibilidade de instalação de possibilidade de instalação de 
um restaurante comunitário um restaurante comunitário 
na cidade, o que é defendido na cidade, o que é defendido 
a ‘umas e dentes’ pelo prefeito a ‘umas e dentes’ pelo prefeito 
comunitário da QE 38, Manoel comunitário da QE 38, Manoel 
Francisco da Silva, o Quim. Ele Francisco da Silva, o Quim. Ele 
luta por uma unidade no Guará luta por uma unidade no Guará 
há mais de oito anos, e embo-há mais de oito anos, e embo-
ra no primeiro momento fosse ra no primeiro momento fosse 
até criticado pelo seu projeto até criticado pelo seu projeto 
(demanda), nunca desistiu da (demanda), nunca desistiu da 
ideia. E agora, com a autoriza-ideia. E agora, com a autoriza-
ção de mais um restaurante da ção de mais um restaurante da 
modalidade para Arniqueiras, modalidade para Arniqueiras, 
o assunto volta à tona, deixan-o assunto volta à tona, deixan-
do o prefeito mais à vontade do o prefeito mais à vontade 
para levar seu trabalho à frente.para levar seu trabalho à frente.

Desde que começou sua luta Desde que começou sua luta 
pela unidade no Guará, as ações pela unidade no Guará, as ações 
de Quim não param. Quando de Quim não param. Quando 
abraçou a causa, passou a fazer  abraçou a causa, passou a fazer  
uma verdadeira ‘romaria’ em vi-uma verdadeira ‘romaria’ em vi-
sitas à Câmara Legislativa, onde sitas à Câmara Legislativa, onde 
tem como apoiador, segundo ele tem como apoiador, segundo ele 
mesmo relata, o presidente da mesmo relata, o presidente da 
Casa, o deputado Leonardo Pru-Casa, o deputado Leonardo Pru-
dente (MDB). dente (MDB). 

O prefeito ainda diz que sua O prefeito ainda diz que sua 
luta não é só junto à Câmara, fa-luta não é só junto à Câmara, fa-
zendo visitas. Ele mostrou à re-zendo visitas. Ele mostrou à re-
portagem diversas folhas com portagem diversas folhas com 
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Assunto volta a ser discutido após anúncio do governador Assunto volta a ser discutido após anúncio do governador 
Ibaneis Rocha, que acaba de autorizar unidade Ibaneis Rocha, que acaba de autorizar unidade 
para Arniqueiras, em Águas Claraspara Arniqueiras, em Águas Claras

uma lista de nomes, um abaixo-uma lista de nomes, um abaixo-
-assinado que pretende entre--assinado que pretende entre-
gar a o próprio governador Iba-gar a o próprio governador Iba-
neis Rocha (MDB). Além disso, neis Rocha (MDB). Além disso, 
criou uma conta na internet criou uma conta na internet 
apenas para colher assinaturas apenas para colher assinaturas 
pela instalação do restaurante pela instalação do restaurante 
comunitário no Guará. comunitário no Guará. 

Quim ainda diz que sua Quim ainda diz que sua 
intenção, caso o ‘projeto’ siga intenção, caso o ‘projeto’ siga 
em frente, é que o restauran-em frente, é que o restauran-
te pudesse ser instalado no te pudesse ser instalado no 
Salão Comunitário da QE 42, Salão Comunitário da QE 42, 
onde hoje abriga de forma im-onde hoje abriga de forma im-
provisada uma base do Samu.provisada uma base do Samu.

A defesa de Quim por uma A defesa de Quim por uma 
unidade de um restaurante unidade de um restaurante 
comunitário no Guará, assim comunitário no Guará, assim 
como a autorização do go-como a autorização do go-
vernador Ibaneis Rocha para vernador Ibaneis Rocha para 
a instalação em Arniqueiras, a instalação em Arniqueiras, 
soou como um incentivo a mais soou como um incentivo a mais 
para que o projeto venha para para que o projeto venha para 
a cidade. Para Joel Rodrigues, a cidade. Para Joel Rodrigues, 
radialista e ex-administrador radialista e ex-administrador 
do Guará, já passou da hora do Guará, já passou da hora 
de trazer para a região um res-de trazer para a região um res-
taurante da modalidade. Para taurante da modalidade. Para 
ele, o local tem demanda sim, e ele, o local tem demanda sim, e 
hoje, a cidade vem perdendo a hoje, a cidade vem perdendo a 
cada dia mais e mais aposenta-cada dia mais e mais aposenta-
dos, que antes faziam ‘girar’ a dos, que antes faziam ‘girar’ a 
economia no comércio. “É hi-economia no comércio. “É hi-
pocrisia dizer que o Guará não pocrisia dizer que o Guará não 
precisa de um restaurante des-precisa de um restaurante des-
ses, porque tem gente aqui pre-ses, porque tem gente aqui pre-
cisando e muito. Além disso, cisando e muito. Além disso, 
há centenas de trabalhadores, há centenas de trabalhadores, 
como na QE 40, Polo de Moda, como na QE 40, Polo de Moda, 
QE 07, entre outros locais. Por QE 07, entre outros locais. Por 
isso, sou totalmente a favor”, isso, sou totalmente a favor”, 
comentou.comentou.

Com residência na QE 46, Com residência na QE 46, 
e ex-prefeita da quadra, agora e ex-prefeita da quadra, agora 
com uma temporada em Portu-com uma temporada em Portu-
gal, Célia Caixeta é outra lide-gal, Célia Caixeta é outra lide-
rança que defende um restau-rança que defende um restau-
rante comunitário para o Guará. rante comunitário para o Guará. 
“Sempre defendi a implantação “Sempre defendi a implantação 
de um restaurante comunitá-de um restaurante comunitá-
rio no Guará. Esses moradores rio no Guará. Esses moradores 
(maioria),  tem que parar com (maioria),  tem que parar com 
essa pose de burgueses e ficar essa pose de burgueses e ficar 
criticando a implantação desse criticando a implantação desse 
tipo de restaurante popular na tipo de restaurante popular na 
nossa cidade”, disse. Ela ainda nossa cidade”, disse. Ela ainda 
afirma que no Guará tem muita afirma que no Guará tem muita 
gente de ‘salto alto’ e isso difi-gente de ‘salto alto’ e isso difi-
culta as coisas culta as coisas 

Já para o empresário Gil-Já para o empresário Gil-
mar Beckmann, com lojas no mar Beckmann, com lojas no 
Guará I, a questão da locali-Guará I, a questão da locali-
zação seria um problema, por-zação seria um problema, por-
que onde querem colocar, na que onde querem colocar, na 
QE 44, não atenderia trabalha-QE 44, não atenderia trabalha-
dores do Guará I, então para dores do Guará I, então para 
ele não faz muita diferença ter ele não faz muita diferença ter 
ou não ter um restaurante co-ou não ter um restaurante co-
munitário no Guará. munitário no Guará. 

Repercussão entre lideranças da cidadeRepercussão entre lideranças da cidade

Para Gilmar Beckmann Guará I Para Gilmar Beckmann Guará I 
não seria atendidonão seria atendido

Célia Caixeta: “Já passou da Célia Caixeta: “Já passou da 
hora da chegada desse hora da chegada desse 

restaurante”restaurante”

O prefeito O prefeito 
da QE 38, da QE 38, 
Manoel Manoel 
Franciso, Franciso, 
o Quim, é o Quim, é 
o principal o principal 
defensor de defensor de 
unidade para unidade para 
o Guará:o Guará:
abaixo-abaixo-
assinadoassinado

Foto de Amarildo CastroFoto de Amarildo Castro

Arquivo pessoalArquivo pessoal

QE 04, em frente à EPTG e Lúcio Costa
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ele, o local tem demanda sim, e ele, o local tem demanda sim, e 
hoje, a cidade vem perdendo a hoje, a cidade vem perdendo a 
cada dia mais e mais aposenta-cada dia mais e mais aposenta-
dos, que antes faziam ‘girar’ a dos, que antes faziam ‘girar’ a 
economia no comércio. “É hi-economia no comércio. “É hi-
pocrisia dizer que o Guará não pocrisia dizer que o Guará não 
precisa de um restaurante des-precisa de um restaurante des-
ses, porque tem gente aqui pre-ses, porque tem gente aqui pre-
cisando e muito. Além disso, cisando e muito. Além disso, 
há centenas de trabalhadores, há centenas de trabalhadores, 
como na QE 40, Polo de Moda, como na QE 40, Polo de Moda, 
QE 07, entre outros locais. Por QE 07, entre outros locais. Por 
isso, sou totalmente a favor”, isso, sou totalmente a favor”, 
comentou.comentou.

Com residência na QE 46, Com residência na QE 46, 
e ex-prefeita da quadra, agora e ex-prefeita da quadra, agora 
com uma temporada em Portu-com uma temporada em Portu-
gal, Célia Caixeta é outra lide-gal, Célia Caixeta é outra lide-
rança que defende um restau-rança que defende um restau-
rante comunitário para o Guará. rante comunitário para o Guará. 
“Sempre defendi a implantação “Sempre defendi a implantação 
de um restaurante comunitá-de um restaurante comunitá-
rio no Guará. Esses moradores rio no Guará. Esses moradores 
(maioria),  tem que parar com (maioria),  tem que parar com 
essa pose de burgueses e ficar essa pose de burgueses e ficar 
criticando a implantação desse criticando a implantação desse 
tipo de restaurante popular na tipo de restaurante popular na 
nossa cidade”, disse. Ela ainda nossa cidade”, disse. Ela ainda 
afirma que no Guará tem muita afirma que no Guará tem muita 
gente de ‘salto alto’ e isso difi-gente de ‘salto alto’ e isso difi-
culta as coisas culta as coisas 

Já para o empresário Gil-Já para o empresário Gil-
mar Beckmann, com lojas no mar Beckmann, com lojas no 
Guará I, a questão da locali-Guará I, a questão da locali-
zação seria um problema, por-zação seria um problema, por-
que onde querem colocar, na que onde querem colocar, na 
QE 44, não atenderia trabalha-QE 44, não atenderia trabalha-
dores do Guará I, então para dores do Guará I, então para 
ele não faz muita diferença ter ele não faz muita diferença ter 
ou não ter um restaurante co-ou não ter um restaurante co-
munitário no Guará. munitário no Guará. 

Repercussão entre lideranças da cidadeRepercussão entre lideranças da cidade

Para Gilmar Beckmann Guará I Para Gilmar Beckmann Guará I 
não seria atendidonão seria atendido

Célia Caixeta: “Já passou da Célia Caixeta: “Já passou da 
hora da chegada desse hora da chegada desse 

restaurante”restaurante”

O prefeito O prefeito 
da QE 38, da QE 38, 
Manoel Manoel 
Franciso, Franciso, 
o Quim, é o Quim, é 
o principal o principal 
defensor de defensor de 
unidade para unidade para 
o Guará:o Guará:
abaixo-abaixo-
assinadoassinado

Foto de Amarildo CastroFoto de Amarildo Castro

Arquivo pessoalArquivo pessoal

QE 04, em frente à EPTG e Lúcio Costa
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Suplente do deputado Guarda Jânio tem agenda cheia diariamente em ações que buscam melhoria na Suplente do deputado Guarda Jânio tem agenda cheia diariamente em ações que buscam melhoria na 
qualidade de vida das comunidades em várias RAs. Lideranaça consolidada, tem boa relação com o GDFqualidade de vida das comunidades em várias RAs. Lideranaça consolidada, tem boa relação com o GDF
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Tabanez fez de 8 mil votos um
compromisso diário com o DF
Por Amarildo Castro 

Das eleições passadas res-Das eleições passadas res-
tou a convicção de que seus tou a convicção de que seus 
mais de oito mil votos logo na mais de oito mil votos logo na 
disputa do seu primeiro plei-disputa do seu primeiro plei-
to para deputado distrital não to para deputado distrital não 
foram em vão. Suplente de foram em vão. Suplente de 
Guarda Jânio, da coligação do Guarda Jânio, da coligação do 
PROS, Carlos Tabanez, policial PROS, Carlos Tabanez, policial 
civil aposentado e empresário, civil aposentado e empresário, 
desde a contagem dos votos desde a contagem dos votos 
em 2018, decidiu que continu-em 2018, decidiu que continu-
aria apoiando todas as comu-aria apoiando todas as comu-
nidades que se propôs ajudar nidades que se propôs ajudar 
caso saísse vencedor nas urnas. caso saísse vencedor nas urnas. 
No entanto, para o espanto de No entanto, para o espanto de 
muitos, mesmo que o mandato muitos, mesmo que o mandato 
não veio, cumpre uma agenda não veio, cumpre uma agenda 
cheia, e com demandas em vá-cheia, e com demandas em vá-
rias cidades. São pessoas que rias cidades. São pessoas que 
buscam junto ao político, uma buscam junto ao político, uma 
forma de se aproximar dos de-forma de se aproximar dos de-
putados e do governo em bus-putados e do governo em bus-
ca de melhorias.ca de melhorias.

E essa confiança dos mora-E essa confiança dos mora-
dores é respaldada pelo bom dores é respaldada pelo bom 
trâmite que Tabanez tem junto trâmite que Tabanez tem junto 
ao governo e também na Câmara ao governo e também na Câmara 
Legislativa. Assim, lideranças de Legislativa. Assim, lideranças de 
Santa Maria, Estrutural , Guará Santa Maria, Estrutural , Guará 
e Paranoá, em especial continu-e Paranoá, em especial continu-
am procurando o ex-candidato a am procurando o ex-candidato a 
distrital na tentativa de levar me-distrital na tentativa de levar me-
lhorias para suas comunidades. lhorias para suas comunidades. 
“Desde que decidi ser político, “Desde que decidi ser político, 
minha missão é ajudar, apoiar, minha missão é ajudar, apoiar, 
com ou sem mandato, e por isso, com ou sem mandato, e por isso, 
minha agenda está mais cheia minha agenda está mais cheia 
que nunca, e só tenho a agrade-que nunca, e só tenho a agrade-
cer”, conta.cer”, conta.

Água e melhoriasÁgua e melhorias

Na noite da última se-Na noite da última se-
gunda-feira, 21, só conseguiu gunda-feira, 21, só conseguiu 
falar com a reportagem do falar com a reportagem do 
GuaráHOJECidades depois GuaráHOJECidades depois 
da meia noite, após mais um da meia noite, após mais um 
evento com uma comunidade evento com uma comunidade 
no Paranoá, onde as pessoas no Paranoá, onde as pessoas 
pedem por água potável, e Ta-pedem por água potável, e Ta-
banez estava lá em apoio aos banez estava lá em apoio aos 

Além de atuar em quase todo o DF, o empresário ainda concilia dia a dia com a vida de empresário

Tabanez em ação no Condomínio Porto Rico, na Santa Maria, em pedidos demelhoria para o GDF: boa relação com o governo e respeito na comunidade

GuaráHOJE Cidades

moradores. Para esse tema, já moradores. Para esse tema, já 
esteve reunido inclusive com esteve reunido inclusive com 
agentes da Adasa em busca de agentes da Adasa em busca de 
uma solução.uma solução.

Na estrutural sua luta mais Na estrutural sua luta mais 
recente é para a implantação de recente é para a implantação de 
um instituto de identificação um instituto de identificação 
para ações do conselho tutelar para ações do conselho tutelar 
junto à 8ª DP para agilizar os junto à 8ª DP para agilizar os 
processos em denúncias. “Essa processos em denúncias. “Essa 
luta da comunidade é antiga, e a luta da comunidade é antiga, e a 
gente continua apoiando, inde-gente continua apoiando, inde-
pendente de objetivos políticos pendente de objetivos políticos 
ou não”, comenta.ou não”, comenta.

Outra categoria que recebe o Outra categoria que recebe o 
apoio de Tabanez são os agentes apoio de Tabanez são os agentes 
sócio-educativos da Vara da In-sócio-educativos da Vara da In-
fância e Juventude. Por lá, o pe-fância e Juventude. Por lá, o pe-
dido de boas condições de traba-dido de boas condições de traba-
lho e equipamentos é uma pauta lho e equipamentos é uma pauta 
constante na agenda de Tabanez.constante na agenda de Tabanez.

Como empresário, Tabanez Como empresário, Tabanez 
ainda cumpre vários compromis-ainda cumpre vários compromis-
sos, tanto no DF quanto na Re-sos, tanto no DF quanto na Re-
gião Metropolitana.gião Metropolitana.
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Carlos Soares, o incansável

Os tempos da pandemia coronavírus trouxeram mui-
tas mudanças para as comunidades. E no Guará, uma das 
RAs de destaque no Distrito Federal pela proximidade 
com o Plano Piloto, não poderia ser diferente. No entanto, 
é nessa hora que a atuação de muitos se destaca. Acos-
tumado a atuar em órgãos públicos e privados durante 
mais de três décadas, Carlos Soares é uma das personali-
dades de destaque da cidade. Mesmo nos ‘novos tempos’ 
e já aposentado, não para de trabalhar e pode ser visto na 
cidade defendendo causas, participando ativamente da 
vida empresarial, política e cultural do Guará. Assim é 
o ex-diretor da Associação Comercial do Guará (ACIG) 
por três gestões, ex-gerente da Feira do Guará e também 
ocupou o cargo de gerente de Gestão de Territórios na 
Administração do Guará, já no Governo Ibaneis Rocha, 
além de outros cargos de relevância no serviço público, 
foi ainda responsável pela Horta Comunitária do Guará 
por cerca de um ano. Além disso, continua atuando como 
corretor de imóveis.

Sua formação de ‘berço’ é Psicologia, mas utiliza essa 
aprendizagem apenas como complemento para seus tra-
balhos no dia a dia.

Casado com Leila Santos, o casal é também um dos 
responsáveis pela organização do Baile do Guará em 
suas últimas edições. O evento teve uma pausa devido 
à pandemia, mas Carlos adianta que está esperançoso de 
poder voltar a organizar o tradicional comemoração em 
2022. “É algo muito importante para a cidade, e isso pre-
cisa continuar, se depender de mim e dos parceiros que 
já conheço, vamos voltar a realizar esse baile”, comenta.

Aposentado recentemente, Carlos não tem qualquer 
intenção de parar. “O trabalho nos faz sentir bem, e tenho 
essa pegada comunitária que faz parte da minha persona-
lidade, por isso, a luta por uma cidade melhor vai conti-
nuar”, comenta.

Ele adianta que tem novos projetos junto à Associa-
ção Comercial e Industrial do Guará (Acig) para alavan-
car o comércio na cidade ao lado do presidente Deverson 
Lettieri.

Sempre disposto a ajudar, é visto 
em quase todas as reuniões de 
moradores para tratar de 
demandas locais, além de 
prestigiar o esporte e a cultura

UMA NOVA PARCERIA
BRASIL AFORA

Carlos durante visita ao futebol do Terrão, na QI 22 e com a esposa Leila Santos: sempre na ativa pela cidade

Fotos de Amarildo Castro
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Valparaíso 26 anos

Bandeira hasteada
pelos 26 anos da
de uma cidade
que só cresce

Texto e fotos: Amarildo Castro 

 Não é exatamente uma 
comemoração da forma que 
todos gostariam, e nem pode. 
Isso porque a pandemia co-
ronavírus obrigou as cidades 
a mudar de rotina, evitando 
eventos comemorativos des-
de março de 2020. No entan-
to, isso forçou as prefeituras 
de todo o Brasil a se reinven-
tarem para não deixar as co-
memorações dos aniversários 
das cidades passar em branco. 
Assim, está sendo em Valpa-
raíso de Goiás, que completou 
no último dia 15 de junho 26 
anos de emancipação política. 
E para celebrar a data, a pre-
feitura local preparou uma 
agenda voltada para ações es-
pecialmente na área de saúde, 
no combate ao coronavírus, 
que vem sendo o maior desa-
fio para a cidade desde o ano 
passado.

Assim, o prefeito Pábio 
Mossoró (MDB), ao lado de 
seus secretários, servidores e 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal de Vereadores conseguiu 
dar visibilidade para a cidade 
por meio de mutirões de vaci-
nação contra a covid-19, além 
de pequenos eventos, como o 
hasteamento das bandeiras da 
cidade, de Goiás e do Brasil 
em frente à prefeitura na data 
do aniversário. Por lá, como 
vem fazendo sempre, o de-
putado Célio Silveira (PSDB), 
um dos principais padrinhos 
políticos da cidade nos últi-
mos anos, mais uma vez mar-
cou presença. Esteve ainda em 
evento de vacinação na Etapa 
D, no Céu das Artes, e anun-

ciou que Valparaíso é uma de 
suas prioridades no mandato, 
e por isso, boa parte de suas 
emendas parlamentares são 
destinadas para a cidade.

Obras
Embora com os desafios 

causados pela pandemia as 
obras sofreram uma redução 
nos últimos meses, ao menos 
dois trabalhos chamam aten-
ção. Tratam-se da construção 
do Complexo Esportivo do 
Jardim Céu Azul, já em fase 
final, e a previsão de R$ 5 mi-
lhões para obras de asfalto. A 
expectativa do prefeito Pábio 
Mossoró, é que até o final de 
junho as obras de asfalto se-
jam iniciadas. 

Recentemente a cidade 
ganhou ainda um laboratório 
de robótica, por meio de uma 
parceria com a ONG Include e 
o Governo de Goiás. 

Preferida para quem deixa o DF
Além das demandas lo-

cais, e da boa qualidade de 
vida desfrutada pelos quase 
200 mil moradores, Valpara-
íso  chama atenção ainda por 
ser uma cidade atrativa para 
quem busca moradia mais ba-
rata e não quer se afastar do 
grande centro, Brasília. Assim, 
a cidade serve de abrigo para 
milhares de moradores que 
antes viviam em cidade como 
Guará, Taguatinga, Riacho 
Fundo e até locais de maior 
renda, como Lago Sul e Lago 
Norte. Isso porque Valparaíso 
tem bons imóveis, segurança 
e preços atrativos na hora de 
fechar um negócio. E assim a 
cidade vai crescendo.

Em dias de desafios por
conta da pandemia
coronavírus, prioridade
do Executivo são ações
contra a covid-19,
especialmente a vacinação

Pacote de obras dever ser 
entregue este ano. Destaque 
para o Complexo Esportivo 
do Jardim Céu Azul, e 
melhorias para o asfalto, 
previstas a partir de julho
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O prefeito Pábio Mossoró com o deputado Célio Silveira, secretários e vereadores: mutirão por vacina 

Vacinação como
presente para
os moradores

Com pandemia, que já dura quase um 
ano e meio em todo o Brasil, prefeitura
local priorizou como meta nos 26 anos
da cidade, grandes campanhas de 
imunização contra a covid-19

Café com os pastores mostra força evangélica 

Em tempos da pandemia 
coronavírus, no Brasil inteiro 
todos os hábitos mudaram. Um 
exemplo são as comemorações 
dos aniversários das cidades 
país afora. Atualmente estão 
proibidos eventos de médio e 
grande porte, para conter con-
taminações. Assim, as prefei-
turas estão usando da criativi-
dade e responsabilidade para 
não deixar passar em branco 
cada aniversário. É o caso de 
Valparaíso de Goiás, uma das 
cidades mais importantes do 
chamado Entorno Sul do DF. 

Neste mês de junho, quan-
do é comemorado os 26 anos da 
cidade, a prefeitura local optou 
por um plano de ação que prio-
riza trabalhos na área de saúde, 
especialmente a vacinação con-

tar a covid-19. Encabeçadas pelo 
prefeito Pábio Mossoró (MDB), 
a secretária de Saúde, Rosângela 
Palácios e a secretária de Educa-
ção, Rudilene Nobre.

Plano acelerado
Dentro de um plano de va-

cinação mais acelerado neste 
mês de junho, com a chegada de 
cerca de oito mil doses da vacina 
contra a covid-19, foi possível a 
realização de duas campanhas à 
parte, para o pessoal de 50 anos 
acima e para os trabalhadores 
da construção civil, em forma de 
mutirão.

Assim, as comemorações 
dos 26 anos da cidade neste 
ano, foram lembradas mais 
com as ações voltadas para a 
saúde.

Nos últimos dias, quantidade de doses aplicadas na população foi uma das mais altas este ano

Um segmento religioso 
que cresce, agrega e faz bem à 
cidade. Assim, tachou o prefei-
to Pábio Mossoró (MDB), que 
na manhã de sábado, 26, par-
ticipou ao lado de secretários, 
vereadores e lideranças, além 
do deputado Célio Silveira 
(PSDB), do ‘Café da manhã com 
os pastores’, evento realizado 
em comemoração aos 26 anos 
de Valparaíso com o segmento 
das igrejas evangélicas, repre-
sentadas pelos seus pastores. 
Acredita-se que todos os prin-
cipais representantes das con-
gregações evangélicas estavam 
presentes no evento, no Espaço 
A, no bairo Rio Branco,

Em seu discurso, o prefei-

to lembrou a importância dos 
pastores e igrejas na vida dos 
moradores da cidade, e chegou 
a citar que seria uma comple-
mentação da educação que as 
pessoas recebem na escola e em 
casa. Em tempos de pandemia, 
avaliou o mandatário do Execu-
tivo, a importância da igreja au-
mentou ainda mais na cidade.

Além do prefeito, a vice, 
Dra Zeli também usou o micro-
fone para saudar os pastores e 
suas ‘ovelhas’. “É muito bonito 
ver isso aqui, e saber o que essas 
igrejas representam para nossos 
jovens, em especial e toda a co-
munidade, estou maravilhada 
em poder estar presente em mo-
mento tão impar das comemora-

ções desses 26 anos da cidade”, 
disse. Ela ainda lembrou, assim 
como o prefeito, que gostaria de 
ver grandes eventos para o seg-
mento religioso, mas com a pan-
demia, o que interessa é cuidar 
da saúde das pessoas.

Ao final, foram escolhidos a 
pastora Eliane e o pastor Mar-
cos (Sara Nossa Terra) para o 
discurso final. Antes da oração 
de encerramento, Marcos lem-
brou que a luta do momento é 
para salvar vidas. “Eu mesmo 
fiquei doente, peguei covid-19, 
mas graças a Deus, fui muito 
bem tratado no município pelos 
órgãos de saúde e me recupe-
rei, e vejo o esforço do Executi-
vo para cuidar da Saúde”.
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Valparaíso 26 anos
Plácido faz balanço 
de seis meses à 
frente do Legislativo

Os cerca de 800 profissio-
nais do ramo de food trucks da 
cidade de Valparaíso de Goiás 
têm uma boa notícia para co-
memorar. A partir de agora a 
atividade passa a ser regular. 
Isso graças ao esforço conjun-
to da Câmara de Vereadores, 
por meio do parlamentar Paulo 
Brito (PSC) e do prefeito Pábio 
Mossoró (MDB). O mandatário 
do município sancionou proje-
to de lei de Brito neste mês de 
junho, e assim, por meio da Lei 
de número 1.488/2021, os food  
trucks estão liberados na cida-
de, sob regras.

O pontapé inicial foi dado 
na noite de sexta-feira, 25, na 
Praça Central da Etapa A. Por 
lá, mais de uma dezena de 
veículos marcaram presença, 
vendendo lanches rápidos e 
outras guloseimas, das 19h às 
23h. Com apoio de Jorge Re-

cife, que também é vereador, 
um show musical foi apresen-
tado à comunidade.

Para Igor Henrique, vi-
ce-presidente da Associação 
de Traillers, Food Trucks e 
Ambulantes de Valparaíso, 
a regularização da atividade 
na região é um grande avanço 
para a categoria. “Trabalhar 
dentro da legalidade traz se-
gurança para todos nós e ain-
da vai gerar receita para o mu-
nicípio, então todos ganham”, 
comentou.

Criador do projeto de re-
gularização, o parlamentar 
Paulo Brito disse que está 
muito feliz com a regulariza-
ção da atividade. “Mostra o 
empenho do nosso prefeito 
em abraçar boas e justas cau-
sas, a partir de agora, esse pes-
soal pode trabalhar de forma 
segura”, comentou.

Presidente da Câmara de Valparaíso afirma que Casa avançou 
neste primeiro semestre, com aprovação de projetos importantes

Atuação de Alceu se destaca

Uma Casa bem cuidada, 
com identidade visual toda 
reformulada, um auditório 
completo, elevador que agora 
funciona e o mais importante, 
a aprovação de vários projetos 
de lei para o município. Esta é 
a avaliação em síntese do vere-
ador Plácido Cunha (Avante), 
que completa neste mês de ju-
nho seis meses à frente da Mesa 
Diretora da Câmara de Valpa-
raíso de Goiás. O parlamentar 
falou com a reportagem do 
Blog do Amarildo na semana 
passada e comentou sobre os 
avanços nesta gestão.

Para Plácio, não é apenas 
o trabalho da presidência da 
Casa que conta para os avan-
ços. Ele cita que a ação dos 
vereadores, assim como a 
ação dos servidores da Casa 
são de grande importância 
para que a Câmara funcione 
bem. Assim, com esse pro-
pósito, Plácido diz que está 
feliz com o resultado dos tra-
balhos do Legislativo neste 
primeiro semestre. Veio dele 

também alguns projetos que 
se destacaram na Casa, como 
a proibição de contração no 
serviço público de pessoas 
condenadas na Lei Maria da 
Penha, projeto de lei já apro-
vado pelos colegas parlamen-
tares, e que agora vai para o 
Executivo para ser sanciona-

do pelo prefeito Mossoró.
Além da boa condução 

da Casa, Plácido é visto ainda 
como um político moderado, 
que sabe apagar ‘incêndios’ 
nos embates no Legislativo, 
além de ter bom trâmite na 
prefeitura e com a comunida-
de de Valparaíso. 

Ele tem voz calma, manei-
ra serena de conduzir as coisas 
e sempre tem influência junto 
às atoridades ‘maiores’, sejam 
elas de esquerda ou de direita. 
Assim é o perfil do vereador 
Alceu Gomes (PL), que está em 
seu segundo mandato na Câ-
mara Municipal de Vereadores  
de Valparaíso. 

Embora não seja  exatamente 
da base do prefeito Pábio Mosso-
ró, tem caminho livre nas ações 
do Executivo. E para completar, 
boas relações com a Assembleia 
Legislativa e até o governador 
Ronado Caiado (DEM). Tanto 
que tenta negociar diretamente 
com o governardo a disponibi-
lidade de mais refeições para o 
Restaurante Comuntário de Val-
paraíso. 

Alceu, que é também o 1o 
Secretário da Mesa Diretora 
da Câmara, vem apresentando 
projetos de relevância para a 
cidade. Um deles trata da ane-

mia falciforme. O projeto, que 
tramita na Casa desde maio, 
busca facilitar a vida das pesso-
as e famílias que convivem com 
a doença e forma de tratamento 
na própria cidade. 

A ciência trata a anemia fal-
ciforme como doença hereditária 
(passa dos pais para os filhos) 

caracterizada pela alteração dos 
glóbulos vermelhos do sangue, 
tornando-os parecidos com uma 
foice, daí o nome falciforme. Es-
sas células têm sua membrana 
alterada e rompem-se mais fa-
cilmente, causando anemia. Em 
Valparaíso, o tratamento ainda é 
muito difícil.

Apoio de Paulo Brito 
leva à regularização 
dos food trucks

Além do trabalho de rotina, Plácido é visto como mediador
entre os demais vereadores da Casa: habilidade política

Alceu no plenário da Câmara: atuação de destaque no Legislativo

Câmara dá nome de
Arquicelso Bites a plenário

Visto como um dos políticos de maior destaque para Val-
paraíso de Goiás, mas que infelizmente perdeu a luta para a 
covid-19 no último mês de março, o ex-vereador Arquicelso 
Bites foi ‘imortalizado’ no plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores de Valparaíso. O local recebeu como homenagem 
pelos seus serviços prestados à cidade o seu nome, em projeto 
de lei do presidente da Casa, vereador Plácido Cunha (Avan-
te). A inaguração ocorreu no dia 15 deste mês, e fez parte dos 
eventos de comemorações dos 26 anos de Valparaiso de Goiás. 
Bites, além de vereador, foi um aguerrido militante na política 
de Valparaíso, foi secretário do Entorno no Governo Agnelo 
Queiroz, no DF. Bites era também advogado.

Fotos de Amarildo Castro

Foto:reprodução/Rede social 
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Valparaíso 26 anos

Novo complexo 
esportivo será 
entregue em julho

Estudantes, inscritos no 
CadÚnico, podem se can-
didatar a partir desta sex-
ta-feira (25/06) pelo site da 
OVG (ovg.org.br). Serão ofe-
recidas 4 mil bolsas parciais 
e mil integrais, com valores 
que variam de R$ 650 a R$ 
5.800. Com novos bolsistas, 
programa ultrapassa marca 
de 10 mil alunos atendidos. 
“Vamos dar à nossa juventu-
de a condição de lutar pela 
sua profissão e por qualida-
de de vida digna”, afirma 
governador Ronaldo Caia-
do. “Agora, pessoas vulne-
ráveis são beneficiadas des-
de início do curso”, destaca 
primeira-dama, Gracinha 
Caiado

O Governo do Estado, 
por meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
está com inscrições abertas 
para 5 mil bolsas de estudo 
para o ensino superior do 
Programa Universitário do 
Bem (ProBem). As vagas são 
para estudantes em situação 
de vulnerabilidade social, 
inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
governo federal (CadÚnico). 
Os universitários, que se en-

caixam nesse perfil, devem 
se inscrever no site da OVG 
(ovg.org.br) até o dia 16 ju-
lho. Para concorrer ao bene-
fício, os candidatos também 
precisam possuir vínculo 
com a Instituição de Ensino 
Superior (IES). O resultado 
final do Processo Seletivo do 
ProBem será divulgado no 
início de agosto.

Os estudantes contempla-
dos vão receber o benefício no 
segundo semestre deste ano. 
Serão ofertadas 4 mil bolsas 
que vão custear 50% do valor 
da mensalidade, e outras mil 
que vão cobrir 100%. Para a 
maioria dos cursos, o benefí-
cio parcial será de até R$ 650 
e o integral de até R$ 1,5 mil. 
Já para alunos de medicina e 
odontologia, a bolsas serão de 
R$ 2,9 mil (bolsa parcial) e R$ 
5,8 mil (bolsa integral). 

Serviço
Assunto: Governo de Goiás abre ins-
crições para 5 mil bolsas do ProBem
Período de inscrição: 25 de junho a 16 
de julho de 2021
Onde: site da OVG (ovg.org.br)
Informações: Central de Relaciona-
mento do ProBem – 62 3201-9351
Colaboração: Assessoria de Comunicação/ 
Fotos: Hegon Corrêa

Obra está em estágio final, e contará com campo sintético de 
qualidade superior, além de uma pista de atletismo

Um obra que deve marcar 
o esporte em Valparaíso de 
Goiás e toda a região. Assim é 
a expectativa para a entrega do 
Complexo Esportivo do bair-
ro Jardim Céu Azul, obra que 
está em sua fase final e deve ser 
entregue ainda neste mês de ju-
nho pela prefeitura local.

Os trabalhos estão sendo 
realizados desde o início de 
2020, por um empresa contra-
tada pelo Executivo local ao 
custo próximo de R$ 1,4 milhão 
(não foi informado se ouve al-
gum aditivo a mais). Entre as 
benfeitorias estão um campo 
sintético com medidas próxi-
mas à oficial, uma pista de atle-
tismo, reforma dos banheiros e 
vestiários, alambrados novos e 
um estacionamento.

Para o prefeito Pábio Mos-
soró (MDB), que acompanha 
de perto a obra, a chegada do 
novo complexo esportivo mar-
ca uma nova fase na cidade 
porque vai agregar mais va-
lor ao esporte local e regional, 
além de dar oportunidade para 
trabalhos sociais, como uso 
para escolinhas de futebol e 
outros esportes. “É um marco, 
uma nova fase para a nossa ci-
dade, estamos muito satisfeitos 
com o avanço dessa obra”, rela-
tou à reportagem.

Com expectativa para ser 
entregue no mês de julho pró-
ximo, o novo complexo deverá 
abrigar ainda trabalhos sociais 
entre escolinhas e comunidade. 
Ainda não foi definida a agen-
da do novo complexo e os pro-
cedimentos para uso do espaço. 

Porém assim que a obra for en-
tregue o Executivo local deverá 
apresentar um plano para que 
as pessoas da comunidade pos-
sam usufruir do local. 

A obra, além de trazer me-
lhorias para o esporte, ajudará a 
mudar ainda a ‘cara’ da praça.

Governo de Goiás abre inscrições 
para 5 mil bolsas no ProBem
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Koeba e
 Solano`s 
vão à final

Em jogos bastante disputados no último domingo, 27, equipes Em jogos bastante disputados no último domingo, 27, equipes 
superam seus adversários e se enfrentarão no próximo dia 4 superam seus adversários e se enfrentarão no próximo dia 4 
para ver quem vai levar o caneco. Destaque ficou por conta do para ver quem vai levar o caneco. Destaque ficou por conta do 
Koeba que virou para cima do Lobo Guará, vencendo por 2x1Koeba que virou para cima do Lobo Guará, vencendo por 2x1

TERRÃO DA QI 22

Mais uma vez o esporte 
amador do Guará, mais preci-
samente a 17ª Supercopa Qua-
rentão, mais conhecida como 
Terrão da QI 22, dá mostra por 
que é hoje um dos melhores 
torneios de futebol amador de 
Brasília. Depois da fase classi-
ficatória e quartas de final bas-
tante movimentadas, no último 
domingo, 27, os quatro semifi-
nalistas honraram a máxima da 
fama do torneio e fizeram dois 
excelentes jogos. 

Na primeira disputa, com 
uma grande virada, o Koeba 
venceu o Lobo Guará por 2 x 
1, assim, garantiu a vaga para a 
final. Do outro lado, o Solano`s 
goleou o ADG por 3 x 0 e carim-
bou o ‘passaporte’ para dispu-
tar o caneco.

A atual edição chama ainda 
atenção por agregar diversos 
ex-atletas profissionais, e que 
agora procuram manter a for-
ma ou até mesmo ganhar uns 
trocados, já que alguns recebem 
ajuda de custo por parte de al-
guns empresários que apoiam 
o evento. 

Por outro lado, chama aten-
ção a organização, que a cada 
etapa ganha um clima mais 
profissional, com dupla de ar-
bitragem de ‘alta linhagem’ e 
procedimentos de times gran-
des nas laterais do campo.

O atual organizador, Vir-
ley Rocha diz que essa edição 
ficou praticamente sem apoio 
por conta da pandemia, mas 

que nem por isso os atletas de-
sanimaram. Fizeram uma va-
quinha entre eles para garantir 
a premiação e despesas com ar-
bitragem. “É muito difícil, mas 
a gente só tem a comemorar, é 
muito bom ver todos empenha-
do no torneio”, citou. 

Solano Oliveira, que agora 
apenas dirige sua equipe, diz 
que desde 2014 vinha organi-
zando o evento, mas que prefe-
riu ‘passar o bastão’ porque es-
tava pesado para tocar seu bar 
e o torneio ao mesmo tempo. 

A final ocorre no próximo 
domingo, a partir das 9h no 
campo de terra batida da QI 
22 do Guará II. Lá, será possí-
vel ver atletas de destaque em 
ação pelo lado do Koeba, como 
Boca, multicampeão de fut 7, 
além de Coquinho, que atuou 
pelo Brasiliense, Brazlândia e 
Juventus-SP. 

Pelo lado do Solano`s, o 
destaque fica por conta de Áti-
la. Ele se destacou no futebol 
universitário e pelo Aruc do 
Cruzeiro na sua juventude. 

12
Número de equipes 

que iniciaram na primeira 
fase do torneio

Fotos de Amarildo Castro




